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Та ды ад на дэ таль вы лу ча ла Аляк-
санд ра Мя кін ні ка: яго ма біль ны тэ ле-
фон не змаў каў ні на хві лі ну. Ад на ча-
со ва з вы ра шэн нем праб лем на да ро-
зе пад Ла гой скам, дзе ён зна хо дзіў ся, 
Аляк сандр Пят ро віч да па ма гаў не ка му 
ў сва ёй акру зе — раз маў ляў з трак та-
рыс та мі, мяс цо вым кі раў ніц твам, мі лі-
цы яй, вы ра та валь ні ка мі і з ты мі, хто, як 
і ён, ака заў ся ў не бяс печ най сі ту а цыі. 
Па доб на, што гэ ты ча ла век доб ра ве-
дае жыц цё на ўзроў ні са ма га га лоў на га 
— пяр віч на га звя на.

Вось і ў Па пяр нян скім сель са ве це ён 
ад чу ваў ся бе па-свой ску. Пры ём вы-
бар шчы каў пра хо дзіў у ак та вай за ле. 
Дэ пу тат ся дзеў за ста лом прэ зі ды у ма, 
а на су праць, на крэс лах по бач з на вед-
ні ка мі, раз мяс ці лі ся стар шы ня сель ска-
га Са ве та Мі ка лай Гіль ніч, на чаль нік 
мяс цо ва га ЖРЭУ Ва ле рый Мі кі цін і 
на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па 
жыл лё вай гас па дар цы і доб ра ўпа рад-
ка ван ні ЖКГ Мінск ага ра ё на Люд мі ла 
Дзі ва чэн ка. Дыс тан цыі па між прад-
стаў ні ка мі ўла ды і ты мі, хто прый шоў 
на пры ём, не ад чу ва ла ся. Дзве ры бы лі 
ад чы не ныя, і кож ны, хто ха цеў, за хо дзіў, 
са дзіў ся і, па куль ча каў сва ёй чар гі, слу-
хаў гу тар ку, якая ад бы ва ла ся ў за ле. 
Мі ка лай Гіль ніч пе рад па чат кам пры ёму 
эма цый на аб ма ля ваў най больш ак ту-
аль ныя праб ле мы сель са ве та:

— Бу даў ні чае смец це вы во зяць у 
ля сы... Шэсць са ма зва лаў ча ла век 

вы вез! «Мі набл дар бу даў ская» ма-
шы на... Я сфа та гра фа ваў... Улу пі лі 
б міль ё наў 20 штра фу — пе ра ста лі 
б вы во зіць!.. Лес ні кі прый шлі: 2 мет-
ры да ле су — «не маё». Та кі вось 
кло пат аб пры ро дзе! За ма ца ван не 
тэ ры то рыі ні чо га не дасць, ка лі не 
бу дзе ад каз нас ці. Дач ні кі вя зуць... А 
што ім прад пі сан не? Адзін на ват пры 
мне па пер ку кі нуў... «Блат ныя» ся-
дзяць ка ля каль ца вой... Адзін трак-
тар па вы ва зе смец ця каш туе 174 
ты ся чы  — што, 20 ча ла век не мо гуць 
гэта апла ціць?

Старыя 
«балячкі»

Аляк сандр Мя кін нік пра па на ваў са-
браць лю дзей для гу тар кі.

Да раз мо вы пад клю чыў ся на чаль нік 
ЖРЭУ. Ста рая «ба ляч ка» ў яго па ра фіі 
— не да хоп кад раў. Пры чы на — ніз кія 

за роб кі. Май стар атрым лі вае 2,7 млн, 
на чаль нік — 3,2. Дэ пу тат спы таў пра 
эфек тыў насць пе ра во ду на здзель ны 
прын цып апла ты. «Зной дуць, як вы-
піць, і на «здзел цы», — упэў не ны на-
чаль нік. Стар шы ня сель ска га Са ве та 
ба чыць вый сце ў па ляп шэн ні фі нан-
са ван ня.

— Трэ ба куп ляць но вую тэх ні ку, — 
ка жа ён. — Пра цу ю чы на доб рай тэх-
ні цы, ча ла век атрым лі вае за да валь-
нен не ад пра цы. За ёй трэ ба са чыць, 
та му ня ма ка лі піць. Вось мы 860 млн 
ад да лі за грэй дэр — лю дзі пра цу юць 
з за да валь нен нем. Шка да, не па спе лі 
«МАЗ» ку піць.

Гу тар ка зай шла пра да ро гі.
— 70 кі ла мет раў пе ра да дзе ны на ба-

ланс, 30 кі ла мет раў — не. Як укла даць 
гро шы ў «ні чый ныя» да ро гі? Пер шая ж 
пра вер ка дзярж кант ро лю вы зна чыць 
па ру шэн не. Ра шэн ня так і ня ма...

Пар ла мен та рый па ра іў сель са ве ту 
пра яў ляць іні цы я ты ву і су пра цоў ні чаць 
з ДАІ і ЖКГ ра ё на.

Прыватнае 
і агульнае

На рэш це, ад агуль ных пы тан няў 
раз мо ва пе рай шла да пры ват ных.

Ста лы муж чы на ў ак та вай за ле са 
слу ха ча пе ра ўтва рыў ся ў пра моў цу. Мі-
ка лай Шут ро на быў зя мель ны ўчас так 
пад бу даў ніц тва до ма 20 га доў та му, 
па бу да ваў ся, але да гэ туль(!) не мо жа 

здаць дом у экс плу а та цыю — два га ды 
цярп лі ва да бі ва ец ца вы на су лі ніі элект-
ра пе ра да чы ма гут нас цю 10 ты сяч вольт 
за яго ме жы. «Птуш кі мёрт выя па да-
юць! Мо жа це са бе ўя віць, што бу дзе, 
ка лі зда рыц ца аб рыў?» — пад трым лі-
вае Мі ка лая Мі кі ці ча стар шы ня сель-
ска га Са ве та і пад ра бяз на пе ра ліч вае 
проз ві шчы чы ноў ні каў, якія па спя хо ва 
«ад фут боль ва юць» ула даль ні ка ўчаст-
ка, то абя ца ю чы, то ад маў ля ю чы яму 
ў вы ра шэн ні праб ле мы, якая га да мі не 
ру ха ец ца з мес ца.

Аляк сандр Мя кін нік пра вёў не каль кі 
кан суль та цый па тэ ле фо не і па ра іў Мі-
ка лаю Шут ро за пі сац ца на пры ём да 
гу бер на та ра воб лас ці.

Блі жэй да прэ зі ды у ма пад се ла ін-
тэ лі гент на га вы гля ду жан чы на. Яна 
рас ка за ла пра за ме ну да ху ў шмат-
ква тэр ным до ме № 25 па ву лі цы Цэнт-
раль най. За дзень да за кан чэн ня ра бот 
бу даў ні коў рап тоў на «зня лі» і пе ра вя лі 
на ін шы аб' ект. У блі жэй шую ноч прай-
шоў моц ны лі вень, які за ліў усе ква тэ-
ры — са пса ва ны сце ны і мэб ля, не бяс-
печ най ста ла элект ра пра вод ка, у ха ла-
дзіль ні ках псу юц ца пра дук ты. Пад час 
раз мо вы ў ак та вай за ле вы свет лі ла ся, 
што бу даў ні кі бы лі тэр мі но ва пе ра ве-
дзе ны на ін шы аб' ект пас ля «пра мой 
лі ніі» з вы со кім на чаль ствам. Нех та па-
скар дзіў ся, чы ноў ніц тва ад рэ ага ва ла, а 
ў вы ні ку па цяр пе лі ін шыя лю дзі.

Дэ пу тат не здзіў ля ец ца, ён доб ра 
ве дае жыц цё вось на гэ тым — мяс цо-
вым узроў ні. Без умоў на, дах як ма га 
хут чэй бу дзе на кры ты, але ці ўдас ца 
вы пра віць за ган ныя ме ха ніз мы, якія 
на ра джа юць та кія сі ту а цыі?

Відавочны 
абсурд

— Мож на і я звяр ну ся з «аса біс тым 
пы тан нем»? — ска рыс таў ся паў зай у 
гу тар цы з вы бар шчы ка мі на чаль нік 
ЖРЭУ.

І рас ка заў дзіў ную гіс то рыю пра жы-
лы трох па вяр хо вы дом у Мін ску, які на-
ле жыць... Па пяр нян ска му сель са ве ту.

— Дом зна хо дзіц ца па ад ра се: 
Мінск, ву лі ца Са сно вы бор, 9. Ча-
ты ры пад' ез ды, 60 ква тэр, жы ха ры 
за рэ гіст ра ва ныя ў ста лі цы, а сам 
дом зна хо дзіц ца на ба лан се ў мя не! 
— тлу ма чыць не вы тлу ма чаль нае Ва-
ле рый Мі кі цін. — Ра зу ме е це, гэ та — 
Цна, ва кол ка тэ джы, і ся род іх адзін 
гэ ты дом 70-х га доў па бу до вы. Каб 
аб слу гоў ваць яго, мне трэ ба знай сці 
двор ні ка на паў стаў кі, але ні хто не 
па га джа ец ца пра ца ваць у Мін ску за 
700 ты сяч. Мы па мя ня лі там асноў-
ную элект ра пра вод ку, цеп ла ву зел, 
трэ ба яшчэ па мя няць цэнт раль ны 

во да пра вод, бал ко ны. Сі ла мі сель-
са ве та гэ та зра біць цяж ка. Як і за ас-
фаль та ваць тэ ры то рыю ва кол до ма. 
Ды і псі ха ла гіч на лю дзям скла да на 
зра зу мець ві да воч ны аб сурд — яны 
ста ліч ныя жы ха ры, а па да вед кі ез-
дзяць у вёс ку, ды яшчэ пра мо га аў-
то бу са ня ма...

Аляк сандр Мя кін нік па абя цаў да-
па маг чы ра за брац ца ў сі ту а цыі, якая, 
па доб на рас кі ну та му да ху на ву лі цы 
Цэнт раль ная, упі ра ец ца ў бю ра кра тыч-
ную ма шы ну.

Абкатка 
«на зямлі»

Та кі мі бы ла боль шасць зва ро таў. 
Вы лу чыў ся жы хар За слаўя, які зай-
шоў у ак та вую за лу апош нім. Ён пра-
сіў ар га ні за ваць су стрэ чу жы ха роў 
го ра да са стар шы нёй абл вы кан ка ма, 
каб аб мер ка ваць па гар шэн не, на яго 
дум ку, са цы яль на-эка на міч на га ста-
ну За слаўя і не аб ход насць пе ра во ду 
го ра да-спа да рож ні ка ў аб лас ное пад-
па рад ка ван не. Рас кры ты ка ваў ён і 
ўзро вень мяс цо вай га зе ты, і сер віс, і 
да ро гі, і пла ны па бу даў ніц тве... Аляк-
сандр Мя кін нік уваж лі ва вы слу хаў, 
з не чым па га дзіў ся, з не чым — не і 
па ра іў спа чат ку да бі вац ца су стрэ чы 
з кі раў ніц твам ра ё на, а яшчэ — ба-
ла та вац ца ў мяс цо выя Са ве ты. Каб 
не толь кі пы тац ца, але і неш та са му 
спра ба ваць змя ніць.

— Толь кі ў звяз цы з вы ка наў чай 
ула дай мож на да па маг чы лю дзям 
вы ра шыць іх праб ле мы, — упэў не ны 
Аляк сандр Мя кін нік.— Ра зам з тым, 
сель скія Са ве ты — гэ та пра вер ка лю-
бо га за ко на пра ек та ў дзе ян ні, аб кат ка 
яго «на зям лі». Най больш агуль ныя і 
на дзён ныя пы тан ні вы бар шчы каў мы 
за да ём по тым рас пра цоў шчы кам за ко-
на, мі ніст рам, чле нам ура да. Так уда-
ец ца вы пра віць хі бы ў за ка на даў стве, 
сфар му ля ваць па праў кі.

З людзь мі трэ ба раз маў ляць, лі-
чыць пар ла мен та рый. Ка лі б чы ноў ні-
кі роз на га ўзроў ню не ба я лі ся су стра-
кац ца з па дат ка пла цель шчы ка мі, для 
якіх яны пра цу юць, мно гія праб ле мы 
вы ра ша лі ся б хут чэй. Лю дзі пры хо-
дзяць у ад чай та ды, ка лі іх ні хто не 
жа дае чуць. У той дзень у ак та вай 
за ле Па пяр нян ска га сель са ве та па-
чу тыя бы лі ўсе. І пы тан ні, ра шэн не 
якіх за ле жа ла ад стар шы ні сель ска га 
Са ве та, за пы ту дэ пу та та, ад каз нас ці 
на чаль ні ка ЖРЭУ і ды рэк та ра ра ён-
на га ЖКГ, бы лі хут ка вы ра ша ныя. 
За ста лі ся ня вы ра ша ны мі тыя, да ра-
шэн ня якіх па він ны пад клю чыц ца і 
ін шыя ўзроў ні ўла ды.

а.г. Баль ша вік.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Сель скi Са вет звы чай на 
ахоп лi вае не каль кi вё сак, i ў 
дэ пу та таў па вiн ны быць маг чы-
масць i час, каб з'ез дзiць ту ды. 
Трэ ба па гля дзець i пад атко вую 
сiс тэ му. Маг чы ма, больш ад лiч-
ваць мяс цо вых па дат каў пяр-
вiч на му ўзроў ню. Акра мя та го, 
сель скiм Са ве там аказ ва юць 
да па мо гу прад пры ем ствы, якiя 
пра цу юць на iх тэ ры то рыi. Гэ-
тыя срод кi раз гля да юц ца як 
спон сар ская да па мо га. Ну якая 
ж гэ та спон сар ская да па мо га? 
Яны ж тут жы вуць i ўдзель нi-
ча юць у доб ра ўпа рад ка ван нi 
зям лi, на якой зна хо дзяц ца. 
За ка на даў цам трэ ба па ду маць, 
як за ма ца ваць за кон нае пра-
ва пе ра да ваць ма тэ ры яль ныя 
каш тоў нас цi цi срод кi мяс цо вай ула дзе. Та кiм 
чы нам трэ ба ад рэ гу ля ваць i ўзмац нiць маг-
чы мас цi мяс цо вых Са ве таў. А ў тым, што яны 
па трэб ны, ня ма нi я кiх су мнен няў.

�   � �
Удзель нi кi вы яз но га па ся джэн ня Са ве-

та па ўза е ма дзе ян нi ор га наў мяс цо ва га кi-

ра ван ня i са ма кi ра ван ня на ве да лi вя ду чыя 
прад пры ем ствы го ра да над Пры пяц цю: ААТ 
«Ма зыр соль», ААТ «Ма зыр скi наф та пе ра-
пра цоў чы за вод», саў гас-кам бi нат «За ра». 
А вы ха ван цам Руд нян ска га яс лi-сад ка па-
да ры лi раз на стай ны спар тыў ны iн вен тар i 
пры го жыя цац кi.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Яшчэ раз звяр ну лi ўва гу дэ пу та таў на 
не аб ход насць кам пен са ваць пры ро дзе 
стра ты. Ка лi для па трэб бу доў лi бы ло 
ссе ча на дрэ ва аль бо за ас фаль та ва на 
клум ба, зна чыць, трэ ба па са дзiць но вае 
дрэ ва i зра бiць iн шую клум бу. Але, на 
жаль, ёсць цэ лы пе ра лiк ра ё наў, дзе за 
ўвесь мi ну лы год та кiя ра шэн нi ўво гу ле не 
пры ма лi ся. Гэ та ўжо свед чыць не столь кi 
пра не да хоп срод каў, коль кi пра не да хоп 
свя до мас цi.

Як i ў вы пад ку з бар шчэў нi кам Са сноў-
ска га, рас лi най, што ўяў ляе са бой рэ аль-
ную не бяс пе ку. Пра гэ та як быц цам усе 
ве да юць. Але ме ры пры маць не спя ша-
юц ца. Амаль у кож ным ра ё не воб лас цi 
ёсць сель са ве ты, дзе па ся лi ла ся шкод ная 
рас лi на. Вi да воч на, што з ёй трэ ба зма-
гац ца, па куль за рас лi не вя лi кiя.

Яшчэ боль шая ад каз насць за бе раж-
лi вае стаў лен не да пры род ных рэ сур саў 
аб умоў ле на тым, што ў воб лас цi са мая 
вя лi кая част ка асаб лi ва ахоў ных тэ ры то-
рый — 14% ад усёй пло шчы скла да юць 
за па вед нi кi, за каз нi кi. (Ся рэд не рэс пуб-
лi кан скi па каз чык амаль удвая мен шы.) 
I мы, су час нi кi, па вiн ны быць ад каз ныя 
за пры ро ду. Бо, як воб раз на вы ка за ла-
ся Та ма ра Ял коў ская, «атры ма лi яе не 
ў спад чы ну, а па зы чы лi ў бу ду чых па ка-
лен няў».

Ра бо ту, у тым лi ку на бу ду чы ню, i 
ацэнь ва лi дэ пу та ты пад час на вед ван ня 
цэ ла га шэ ра гу аб' ек таў. Пра та кiя гас па-
дар кi, як СВК «Фя до ры», ця пер звы чай на 

га во раць: «Ка а пе ра тыў устой лi ва раз вi-
ва ец ца». У гэ тым мож на бы ло пе ра ка нац-
ца, зiр нуў шы на дзве су час ныя фер мы па 
ўтры ман нi буй ной ра га тай жы вё лы. Пры 
ся рэд няй зар пла це па сель гас прад пры-
ем стве 4,8 мiль ё на руб лёў, жы вё ла во ды 
атрым лi ва юць па 6-7 мiль ё наў. Пры гэ-
тым яла вi чы на, атры ма ная ў Фя до рах, 
мае адзiн з са мых нiз кiх са бе кош таў у 
кра i не. Дэ пу та ты звяр ну лi ўва гу на вы-
ключ ную чыс цi ню ва кол фер маў, квет кi, 
дэ ка ра тыў ныя кус ты. Гэ та, не су мнен на, 
мае вя лi кае зна чэн не як для пра цаў нi коў 
вы твор час цi, так i для ас тат нiх жы ха роў 
вёс кi. Тым больш што гас па дар ка не ад-
мя жоў ва ец ца ад жыц ця аг ра га рад ка, ад 
праб лем мяс цо вай ула ды. Ды рэк тар шко-
лы па ка заў сваю на ву чаль ную ўста но ву, 
уз ве дзе ную 30 га доў та му, i за ўва жыў, 
што ра монт зроб ле ны за кошт СВК. Шко-
ла ззяе но вай фар бай i ўжо сён ня га то вая 
пры няць дзя цей на но вы на ву чаль ны год. 
У чэр ве нi тут пра ца ваў школь ны ла гер, 
але баць кi не пла цi лi за хар ча ван не дзя-
цей зу сiм. I гэ ты кло пат, як ня цяж ка зда-
га дац ца, узя ло на ся бе сель гас прад пры-
ем ства. Стар шы ня Фя дор ска га сель ска га 
Са ве та Ма рыя Мель нi ко вiч рас ка за ла, 
што пад трым ку гас па дар кi ад чу ва юць 
мяс цо вы Дом куль ту ры, ура чэб ная ам-
бу ла то рыя, лаз не ва-праль ны кам бi нат. 
Цi ка ва бы ло да ве дац ца, што ў вёс цы 
раз вi ва ец ца пры ват ны бiз нес. Прад пры-
ем ства Мi ка лая Фi ла но вi ча зай ма ец ца 
па лi гра фiч ны мi ра бо та мi i вi зу аль най рэ-
кла май. Шыль ды з наз ва мi ву лiц для вёс-
кi вы раб ля юць ця пер на мес цы.

У Га рад ной дэ пу та таў i стар шы ню аб л -
са ве та Сяр гея Ашмян ца ва (на фота) 
су стра ка лi не толь кi ра бот нi кi цэнт ра 
ган чар ства, як бы ло пра ду гле джа на 
пра гра май. Ка лi вяс коў цы да ве да лi ся 
пра та кi прад стаў нi чы вi зiт, яны за га дзя 
прый шлi да До ма куль ту ры, каб за даць 
свае пы тан нi. Ака за ла ся, iх най больш 
хва ля ва ла ар га нi за цыя за ку пу чар нiц 
прад пры ем ства мi ка а пе ра цыi. «Пе ра-
куп шчы кi з ру ка мi ад ры ва юць, хоць i 
дык ту юць свае цэ ны, — скар дзi лi ся лю-
дзi, — а ў на шай кра ме пра цуе ча ты ры 
пра даў цы, але яга ды нi хто не пры мае». 
Ад каз даў на мес нiк стар шы нi рай вы-
кан ка ма — па абя цаў, што яга ды бу дуць 
браць з заўт раш ня га дня па 10 ты сяч 

руб лёў за кi ла грам (пе ра куп шчы кi да-
юць толь кi 8 ты сяч). I тут жа ама та рам 
збо ру на пом нi лi пра не аб ход насць ра-
ды я цый на га кант ро лю да роў ле су. Але 
пра гэ та вяс коў цы i са мi ве да юць, бо 
за бру джа ныя яга ды не возь ме нi пе ра-
куп шчык, нi на рых тоў шчык.

Вар та ад зна чыць, што пра сла вi лi ся 
пра ца вi тыя га рад нян цы не зем ля роб-
ствам i збо рам ляс ных да роў, а най-
перш ган чар ным про мыс лам. Не ка лi 
з-за мност ва ра мес нi каў мяс тэч ка ста ла 
амаль го ра дам i атры ма ла свой герб i 
пра ва на са ма кi ра ван не. Тут аба вяз ко ва 
пад крэс ляць, што маг дэ бург скае пра ва 
Га рад ной бы ло да дзе на на тры га ды ра-
ней, чым на ват Пiн ску. По тым гiс то рыя 

не вы лу ча ла ся лас ка вым стаў лен нем да 
мяс тэч ка. Да го на ру вяс коў цаў, ра мяст во 
за ха ва лi (свед чан нем та му цэ лая га ле рэя 
парт рэ таў май строў у му зеi ган чар ства). 
Тут пра цуе шко ла ган ча роў, пра вод зяц ца 
мiж на род ныя пле нэ ры, ла дзяц ца вы ста-
вы...

Мань ка вiц кi парк — ад на з бы лых 
рэ зi дэн цый кня зёў Ра дзi вi лаў — цi ка вiў 
дэ пу та таў не толь кi як пом нiк рэс пуб-
лi кан ска га зна чэн ня. Стар шы ня Сто-
лiн ска га рай вы кан ка ма Ры гор Пра та-
са вiц кi рас ка заў, як пад трым лi ва ец ца 
па ра дак у гэ тым цу доў ным кут ку го ра-
да. Га ра джа не вель мi га на рац ца жам-
чу жы най пры ро ды i ах вот на ўдзель-
нi ча юць у кам па нii па яго пры бi ран нi. 
Вяс ной парк раз бi ва ец ца на сек та ры 
i за ма цоў ва ец ца за прад пры ем ства-
мi, уста но ва мi i ар га нi за цы я мi, i нi ко га 
не трэ ба пры му шаць пры бi раць «iмем 
рэ ва лю цыi». Па 15-20 ча ла век з кож-
най ар га нi за цыi вы хо дзяць на су бот нi кi. 
А кi раў нiк ка му наль на га прад пры ем-
ства «Мань ка вiц кае» па хва лiў ся, што 
за вод па вы твор час цi га рэл кi, за сна-
ва ны яшчэ Ра дзi вi ла мi ў 1879 го дзе, 
пе рай шоў на но вую тэх на ло гiю. Ця пер 
для асноў най вы твор час цi вы ка рыс тоў-
ва ец ца ўтрая менш пры род най ва ды, 
чым ра ней.

Вы нi кi се сii пад вёў стар шы ня аб лас но-
га Са ве та дэ пу та таў Сяр гей Ашмян цаў, 
за пэў нiў шы, што аб лса вет заў сё ды бу-
дзе тры маць эка ла гiч нае пы тан не ў по лi 
зро ку.

Сто лiн скi ра ён.

НЕ ДА ХОП СРОД КАЎ ЦI... СВЯ ДО МАС ЦI?

МЯС ЦО ВЫЯ МЯС ЦО ВЫЯ 
СА ВЕ ТЫ ДЭПУТАТАЎСА ВЕ ТЫ ДЭПУТАТАЎ
ТРЭ БА ЎЗМАЦ НЯЦЬТРЭ БА ЎЗМАЦ НЯЦЬ

Пры гэ тым ста віц ца за да ча: 
эка но міць срод кі на кож ным 
кан крэт ным аб' ек це і для бюд-
жэ ту ў цэ лым. За кошт ча го? 
Ра монт гас па дар чым спо са бам 
— г.зн. сва і мі сі ла мі і з за клю-
чэн нем гра ма дзян ска-пра ва вых 
да га во раў з фі зіч ны мі асо ба мі 
— каш туе для бюд жэт най уста-
но вы знач на тан ней у па раў на-
нні з пры цяг нен нем бу даў ні чай 
ар га ні за цыі з яе на клад ны мі 
вы дат ка мі. Згод на з ацэн кай 
Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант-
ро лю Гро дзен скай воб лас ці, 
эка но мія бюд жэт ных срод каў у 

за леж нас ці ад ар га ні за цыі ра-
бот мо жа скла даць да 50 пра-
цэн таў.

Гас па дар чы спо саб бу даў-
ніц тва, па вя лі кім ра хун ку, на 
ка рысць і бу даў ні чым ар га ні-
за цы ям. На прык лад, гі ган ту 
на кшталт «Грод нап рам бу да», 
які ця пер за дзей ні ча ны на дзя-
сят ках буй ных аб' ек таў, ня вы-
гад на ад цяг ваць сі лы на ра-
монт ак та вай за лы ся рэд няй 
шко лы аль бо не каль кіх па ко яў 
у ін тэр на це лі цэя. А вось гас па-
дар чым спо са бам, ма ю чы рэ-
аль ную фі нан са вую пад трым-
ку, мож на гэ та зра біць да во лі 
эфек тыў на — і для кан крэт най 
уста но вы, і для бюд жэ ту. Што 
на Гро дзен шчы не ўжо і ад бы ва-
ец ца. Ёсць пе ра ка наў чыя пры-
кла ды: цэнт раль ныя ра ён ныя 
баль ні цы ў Свіс ла чы, Ка рэ лі-
чах, Ашмя нах, Смар го ні, Сло-
ні ме, сель ска гас па дар чыя лі цэі 
ў На ва груд ку і Скі да лі... Шмат 
зроб ле на і ў Грод не — у аб лас-
ной клі ніч най і 4-й баль ні цах, у 
бу даў ні чым лі цэі, ка ле джы лёг-
кай пра мыс ло вас ці, аб лас ным 
ме та дыч ным цэнт ры на род най 
твор час ці і куль тур на-асвет най 
ра бо ты...

Да вы ка нан ня ра бот гас-
па дар чым спо са бам у кож най 
уста но ве па ды хо дзяць па-роз-
на му. Ад ны за клю ча юць са спе-
цы я ліс та мі, якія пры цяг ва юц ца 
да гэ тай спра вы, гра ма дзян ска-
пра ва выя да га во ры, ін шыя ро-

бяць стаў ку на свае сі лы. На-
прык лад, май стар вы твор ча га 
на ву чан ня лі цэя ў воль ны ад 
асноў ных аба вяз каў час кла дзе 
пліт ку, а на стаў нік фіз куль ту-
ры пры во дзіць у па ра дак трэ на-
жор ную за лу. Тым са мым яны 
не толь кі пра цу юць на ка рысць 
сва ёй уста но вы, але і ма юць 
аса біс ты фі нан са вы ін та рэс.

Пры гэ тым, каб за бяс пе чыць 
якасць і бяс пе ку ра бот, іні цы я-
та рам гас па дар ча га спо са бу 
— кі раў ні кам уста ноў аду ка цыі, 
ахо вы зда роўя, куль ту ры — па-
трэб на да па мо га пра фе сі я на лаў 
у бу даў ні чай сфе ры: у рас пра-
цоў цы не аб ход най да ку мен та-
цыі, вы ба ры і па стаў цы ма тэ ры-
я лаў, тэх ніч ным на гля дзе.

Та му стар шы ня Гро дзен ска-
га абл вы кан ка ма Ся мён ША-
ПІ РА да ру чыў за ма ца ваць за 
кож ным са цы яль ным аб' ек там, 
што бу ду ец ца гас па дар чым 
спо са бам, спе цы я ліс таў аб лас-
но га і ра ён ных упраў лен няў па 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тве, пра-
ект ных і ін шых дзяр жаў ных 
ар га ні за цый, якія пра цу юць у 
гэ тай га лі не.

— Пра фе сі я на лы па він ны 
аказ ваць ме та дыч ную да па мо-
гу ў ажыц цяў лен ні ра бот гас па-
дар чым спо са бам, каб ра зам 
да біц ца доб ра га вы ні ку. Гэ та ж 
ро біц ца не для ды рэк та ра шко-
лы, а для на шых дзя цей і ўну-
каў, — ад зна чае гу бер на тар.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Чы ноў ні кі 
па спя хо-

ва «ад фут-
боль ва юць» 
ула даль ні ка 
ўчаст ка: то 
абя ца ю чы, то 
ад маў ля ю чы 
яму ў вы ра-
шэн ні праб ле-
мы, якая га да-
мі не ру ха ец ца 
з мес ца.

Га ран тыя быць па чу тымГа ран тыя быць па чу тым

На тэ ры то рыi дзi ця ча га сад ка ў аг ра га рад ку Руд ня Мi хал каў ская.На тэ ры то рыi дзi ця ча га сад ка ў аг ра га рад ку Руд ня Мi хал каў ская.

Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Аляксандр МЯКІННІК 
і неабыякавы жыхар Заслаўя.

Начальнік ЖРЭУ Валерый МІКІЦІН і жыхарка дома, Начальнік ЖРЭУ Валерый МІКІЦІН і жыхарка дома, 
які застаўся без даху.які застаўся без даху.

СПО САБ ВЯ ДО МЫ — 
ГАС ПА ДАР ЧЫ

Лю бы аб' ект ра на ці поз на 
па тра буе ра мон ту. 
Ад ны кі раў ні кі ча ка юць 
ука зан няў «звер ху», а 
ін шыя — хо чуць на вес ці 
па ра дак хут чэй. Вось 
та кім іні цы я тыў ным 
ад мі ніст ра та рам і 
«пад стаў ляе пля чо» 
Гро дзен скі абл вы кан кам, 
пра па ну ю чы ска рыс тац ца 
бюд жэт ны мі срод ка мі на 
ра монт уста ноў са цы яль най 
сфе ры гас па дар чым 
спо са бам. На 2013 год у 
аб лас ным бюд жэ це на 
гэ тыя мэ ты за пла на ва на 150 
міль яр даў руб лёў. 
А кі раў ні коў, якія пра цу юць 
са праў ды па-гас па дар ску, 
абл вы кан кам 
уз на га родж вае гра ма та мі і 
гра шо вы мі прэ мі я мі.

ДЗI ЦЯ ЧЫ САД 
У ЖЫ ЛЫМ ДО МЕ? 

ЧА МУ Б I НЕ!
У Са лi гор ску, Слуц ку i Сма ля вi чах 

бу ду юц ца дзi ця чыя са ды, кож ны на 
230 мес цаў. У перс пек ты ве з'я вяц ца 
но выя ў Мiн скiм ра ё не. А кан крэт на 
— у на се ле ных пунк тах Ма чу лi шчы, 
Ха це жы на, Ка ло дзi шчы, Ляс коў ка, 
аг ра га рад ку Се нi ца. 

У цэ лым на Мiн шчы не коль касць 
мес цаў у да школь ных уста но вах пе ра-
вы шае iс ну ю чую па трэ бу: 684 уста но вы 
раз лi ча ны на 63 573 дзя цей. У той жа 
час на вед ва юць iх 55 809 вы ха ван цаў. 
Але ў асоб ных ра ё нах дзi ця чыя са ды не 
мо гуць пры няць усiх ах вот ных, ме на вi та 
та му пра во дзiц ца ра бо та па па ве лi чэн нi 
коль кас цi мес цаў. На прык лад, ле тась 
ад кры ты дзве да школь ныя ўста но вы 
ў Ба раў ля нах i Ла гой ску на 460 мес-
цаў. Пас ля рэ кан струк цыi i ка пi таль на-
га ра мон ту бу дын каў, якiя пус та ва лi, у 
Клец ку, Ста рых Да ро гах, Са лi гор ску i 
Ка пыль скiм ра ё не да дат ко ва ство ра на 
335 мес цаў. У вы нi ку пе ра пра фi ля ван-
ня па мяш кан няў i вы ва ду ад туль пер-
шых кла саў у шко лы з'я вi ла ся яшчэ 866 
мес цаў. Пас ля рэ кан струк цыi дзi ця ча га 
са да №6 у Мар' i най Гор цы коль касць 
мес цаў тут да ве дзе на да 180.

Ра зам з тым, ле тась Мi набл вы кан-
кам пры няў ра шэн не, па вод ле яко га 
пры пра ек та ван нi жы лых да моў не-
аб ход на пра ду гледж ваць на пер шых 
па вер хах вы дзя лен не пло шчы для 
да школь ных уста ноў. Але мяс цо выя 
ўла ды не ска рыс та лi ся та кiм пра вам. 
Сён ня толь кi ў Вi лей цы пра ек ту ец-
ца 60-ква тэр ны дом у ад ным з ка а -
 пе ра ты ваў, дзе раз гля да ец ца маг-
чы масць раз мя шчэн ня да школь най 
уста но вы.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.


